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HOTĂRÂREA NR. 130/28.10.2021 

privind aprobarea listei imobilelor afectate de  Culoarul de expropriere al obiectivului de 
investiție de utilitate publică al Primăriei Cristian ”Modernizare  rețea stradală conform 

PUZ Lunca Gării – Dorobei și aprobarea Documentației tehnice – cadastrale și a Raportului 
de evaluare 

 
 Consiliul Local al comunei Cristian, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28.10.2021; 

Analizând temeiurile juridice: 
a) art.6 paragraful (1) din cartea Europeană a  Autonomiei Locale ratificată prin Legea nr. 
199/1997; 

a) art. 1 alin. (5), art. 120, art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 7 alin. (2) din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare; 

c) art.2 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 544/2004 privind contenciosul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 

d) art. 2 alin. (2), art. 40-57 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative aprobate, cu modificările și completările ulterioare; 

e) art. 1, art. 2, alin. 1, lit. a, art. 4, lit. a, art. 5, alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 255/2010 
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de 
interes naţional, judeţean şi local, cu modificările și completările ulterioare; 

f) art. 1, art. 4 alin (1), (2), (5) și (7), art. 14 din HG nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate 
publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local; 

g) art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, actualizată; 

h) art. 129, alin. (2), lit. c), alin. (7) lit. k) , art. 286 alin. (4) din  OUG nr. 57/2019 din privind 
Codul Administativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 Având în vedere: 
a) referatul de specialitate al Compartimentului Registrul Agricol, înregistrat sub 
nr.16588/22.09.2021, prin care se propune aprobarea listei imobilelor afectate de  Culoarul de 
expropriere al obiectivului de investiție de utilitate publică al Primăriei Cristian  ”Modernizare  
rețea stradală conform PUZ Lunca Gării – Dorobei” și a raportului de evaluare; 
 Luând act de  avizele Comisiilor de specialitate nr.  1, 2 și 3  ale Consiliului Local 
Cristian, la proiectul de hotărâre înscris la punctul nr. 22 de pe completarea ordinii de zi prin 
care se propune aprobarea listei imobilelor afectate de Culoarul de expropriere al obiectivului 
de investiție de utilitate publică al Primăriei Cristian  ”Modernizare  rețea stradală conform 
PUZ Lunca Gării – Dorobei” și a raportului de evaluare, înregistrate sub nr. 208/23.10.2021, 
nr. 219/27.11.2021 și nr. 220/27.10.2021; 

 În temeiul prevederilor art. 139, alin. (1) și art. 196 alin. (1), lit. a)  din OUG nr. 
57/2019  privind Codul Administativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 



 
 

 
                                        HOTĂRĂȘTE : 
 
 Art.1. Se aprobă Documentați topo- cadastrală întocmită de SC Terratop SRL în sistem 
național de referință 70 - ”Exproprieri terenuri comuna Cristian afectate de  obiectivul de 
investiții – ”Modernizare  rețea stradală conform PUZ Lunca Gării – Dorobei”, avizată de 
OCPI Brașov  
 Art.2. Se aprobă asigurarea fondurilor de la bugetul local  în cuantum de 217.652 lei 
reprezentând valoarea despăgubirilor ce se vor acorda  proprietarilor  prevăzuți la anexa nr. 1. 
 Art.3. Se aprobă lista imobilelor afectate de Culoarul de expropriere al obiectivului de 
investiție de utilitate publică al Primăriei Cristian ” Modernizare  rețea stradală conform PUZ 
Lunca Gării – Dorobei”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
 Art.4. Se însușește Raportul  de evaluare nr. 08 din data de 14.09.2021 întocmit de  
expert evaluator autorizat Vîlcu Marilena, membru titular ANEVAR, având ca obiect stabilirea 
valorii de despăgubire a terenurilor afectate de  obiectivul de investiție de utilitate publică ” 
Modernizare  rețea stradală conform PUZ Lunca Gării – Dorobei”. 
 Art.5. Primarul comunei Cristian prin compartimentele din subordinea sa, va asigura 
ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri cu respectarea prevederilor din actele 
normative în materie. 
 

Adoptată la Cristian, în data de 28.10.2021  
  

 
 
 
 
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       CONTRASEMNEAZĂ     
                  Octavian BUTA                                                   SECRETARUL GENERAL AL  
                                                                                                         COMUNEI CRISTIAN                                                              
                                                                                                           Anca Delia NECULA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi “pentru”, 0 „împotrivă” și 0 „abțineri” din 13 consilieri prezenți 
la ședință și 15 consilieri în funcție ; 
Se comunică: 1 ex. Colecţie; 1 ex. Prefectură; 1 ex. Dosar ; 1 ex. Primar, 2 ex. Compartiment Registrul Agricol 
AN/AN/6 ex. 
 




